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Van plankaart en bestemming…
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…naar digitale regels over activiteiten
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4. Ontwerpvragen



4. Ontwerpvragen



Stap 1 geeft inzicht in:

• Kaders vanuit omgevingsvisie en programma
• Instructieregels en bijbehorende afwegingsruimte
• Activiteiten zelf regelen en af kunnen wijken van regels van rijk en 

provincie
• Aanvullende omgevingswaarden
• Welke regels uit lokale verordeningen behouden?

4. Ontwerpvragen



Activiteiten

InrichtingWabo

Bestem-
mingen/
functies

Denk activiteitenStap 2:
Wat wil ik waar
regelen en waarom?

4. Ontwerpvragen



Denk algemene regels

GemeenteGemeenteGemeente

Gebied 
a

Gebied 
b

locatie

Pas locatiespecifiek waar nodig

Stap 2:
Wat wil ik waar
regelen en waarom?

4. Ontwerpvragen



4. Ontwerpvragen



Stap 2 geeft inzicht in:

• Welke activiteiten regelen?
• Wat publiek te regelen (of aan privaat over te laten)
• Voor gehele of specifieke grondgebied?
• Met welk oogmerk regels aan de activiteiten stellen?
• Hoe activiteiten te ordenen?

4. Ontwerpvragen



4. Ontwerpvragen



Stap 3: Hoe wil ik het regelen?

Verschijningsvorm van regels over activiteiten

Activiteit:
• niet regelen (dus toegestaan)
• toestaan onder algemene regels
• toestaan met maatwerkvoorschrift (art. 4.5 Ow)
• verbieden zonder voorafgaande melding (art. 4.4 Ow)
• verbieden zonder omgevingsvergunning
• ‘absoluut’ verbieden

4. Ontwerpvragen



Niets regelen

Zorgplicht

Algemene regels
Informatieplicht

Meldplicht   

Vergunning-
plicht

Verbod

4. Ontwerpvragen



Stap 3 geeft inzicht in:

• Concept regeling
• Concept omgevingsplan
• Etc. etc. etc.

4. Ontwerpvragen



Van juridische naar toepasbare regels
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Ik kan geen goede 
informatie vinden. Ik 

begrijp het niet en vind 
de taal te ingewikkeld.

Als ik een uitrit wil 
aanleggen, waar 
moet ik dan op 

letten?

Ik wil graag nu 
weten of ik een 

vergunning nodig 
heb om deze 

boom te 
kappen?

Ik wil mijn dure 
baliemedwerkers
niet belasten met 
veelgestelde en 

digitaal te 
beantwoorden 

vragen

Ik wil dat mijn
burgers en bedrijven
snel weten waar zij

aan toe zijn.

Ik vind het vervelend 
dat ik vaak onjuiste 
aanvragen binnen 

krijg.

Initiatiefnemer

Medewerker

5. Waarom toepasbare regels?
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Wetten.nl Nieuw Omgevingsloket

Regels op 
kaart Checken AanvragenBekend en 

beschikbaar Maatregelen

6. Hoe werkt het omgevingsloket? 



Checken

Op welke locatie? 

Genooyerweg 94, Venlo

Welke werkzaamheden wilt u uitvoeren? 

kap…

Boom kappen? 

Ja

Start TR

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/home

Waarmee kunnen wij u helpen? 

6. Hoe werkt het omgevingsloket? 
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6. Hoe werkt het omgevingsloket? 



6. Hoe werkt het omgevingsloket? 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/implementatie/oefenen-demo-geven/
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7. Hoe krijg je de toepasbare regels op het loket?  

Wetten.nl Nieuw omgevingsloket

Regels op kaart Checken AanvragenBekend en 
beschikbaar Maatregelen

A. Ontwerpen en vaststellen regels (op papier)

C. Digitaliseren 
toepasbare regels

B. Digitaliseren
omgevingsplan



Hoofdstructuur
• De gemeente maakt een omgevingsplan
• Met daarin per activiteit het werkingsgebied
• Toepasbare regels worden aan de activiteit gekoppeld 

Voorbeeld: 
• Omgevingsplanactiviteit

• Kappen van een boom - (gemeentegrens X)
• TR bestand Check
• TR bestand Maatregelen
• TR bestand Aanvragen

7. Hoe krijg je de toepasbare regels op het loket?  
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7. Hoe krijg je de toepasbare regels op het loket?  

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/
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Checken

Aanvragen

Maatregelen

Niet van 
toepassingVerbod

Informatie
plicht

Neem 
contact op 

Meldplicht Vergunning
plicht

Informatie Vergunnings-
aanvraag

Melding

Uitkomsten

Toestem 
mingsvrij

8. Waar bestaan toepasbare regels uit?



Vraagsoorten

• Gesloten vraag met ja/nee antwoord
• Keuzelijst met één antwoord mogelijkheid
• Getal
• Datum
• Tekstveld
• Bijlage

8. Waar bestaan toepasbare regels uit?



Antwoordenbronnen

• Antwoord van de initiatiefnemer
• Antwoord van een locatie
• Antwoord van een register

8. Waar bestaan toepasbare regels uit?



Beschermde boom? Nee
Plan met boom? Kappen Snoeien<20% -
Vormboom onderhouden? - - Ja Nee -
Conclusie VP TV TV VP TV

Snoeien>20%
Ja

Vormboom onderhouden? 

Plan met boom? 

Beschermde boom? 

kappen snoeien 
>20%

snoeien 
< 20%

janee

neeja

Toestem 
mingsvrij

Toestem 
mingsvrij

Vergunning 
plicht

Toestem 
mingsvrij

Vergunning 
plicht

8. Waar bestaan toepasbare regels uit?

Vragenboom Beslistabel
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5. Voorbeeldregels

• Kappen
• Inritten
• Voorwerpen op de weg
• Bouwen (bijv. dakkapel)
• Reclame
• Standplaatsen
• Graven
• Etc.



5. Voorbeeldregels – uitrit aanleggen

Artikel 5.14 Aanwijzing activiteiten
Deze paragraaf gaat over het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg in beheer bij de gemeente. 

Artikel 5.15 Specifieke zorgplicht
De zorgplicht, bedoeld in artikel 5.3, houdt voor het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg [in ieder geval] in dat:
a. verkeersonveilige situaties worden voorkomen;
b. de uitrit niet onnodig ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; 
c. de uitrit niet onnodig ten koste gaat van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte; en
d. het openbare groen door de uitrit niet onevenredig wordt aangetast. 

Artikel 5.16 Algemene regels uitrit 
1. Met het oog op het beschermen van het aanzien van de openbare ruimte wordt [in rustige woonwijken] niet meer dan een uitrit per perceel aangelegd.
2. De uitrit heeft een breedte van ten hoogste [x] m.
3. De afstand van de uitrit tot een kruising of bocht in de openbare weg is ten minste [x] m.

Artikel 5.17 Melding 
1. Het is [in rustige woonwijken] verboden een uitrit naar de openbare weg aan te leggen of te veranderen zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.
2. Een melding bevat:
a. een tekening of foto met daarop de gewenste ligging van de uitrit; en
b. een foto van de bestaande situatie.
3. Het bevoegd gezag geeft in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van de melding. 
[4. De geometrische begrenzing van de rustige woonwijken is opgenomen in het geometrische informatieobject “rustige woonwijken” in bijlage I bij dit omgevingsplan.]



5. Voorbeeldregels – uitrit aanleggen
Artikel 5.15 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen
[1.] Het is [in werkingsgebied] verboden zonder omgevingsvergunning een uitrit aan te leggen naar de openbare weg of 
een bestaande uitrit te veranderen.
[2. De geometrische begrenzing van [werkingsgebied] is opgenomen in het geometrische informatieobject 
“[werkingsgebied]” in bijlage I bij dit omgevingsplan.]

Artikel 5.16 Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning
Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. een tekening of foto met daarop de gewenste ligging van de uitrit; en
b. een foto van de bestaande situatie.

Artikel 5.17 Beoordelingsregel omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning kan alleen worden geweigerd als:
a. door de uitrit een verkeersonveilige situatie kan ontstaan; 
b. de aanleg van de uitrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; 
c. het openbaar groen door de uitrit op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of 
d. het perceel al door een andere uitrit wordt ontsloten, en de aanleg van de tweede uitrit ten koste gaat van het 
openbaar groen.



5. Voorbeeldregels – uitrit aanleggen

Check Uitrit aanleggen
Wilt u de uitrit aanleggen naar de openbare weg van de gemeente? Nee

Aan wat voor soort weg wilt u de uitrit aanleggen? rustige weg drukke weg overige weg
meldplicht vergunningplicht toestemmingsvrij nvt

Ja 

Indieningsvereisten Melding
Welke datum start u met de werkzaamheden? datum

Geef een foto van de bestaande situatie bijlage
Geef een tekening van de gewenste situatie bijlage

Indieningsvereisten Vergunning
Geef een foto van de bestaande situatie bijlage

Geef een tekening van de gewenste situatie bijlage

Werkzaamheid: uitrit aanleggen 
Trefwoorden: uitweg, inrit, oprit, oprijlaan, verharden
Gerelateerd: graven



5. Voorbeeldregels - object plaatsen
Artikel 5.5 Aanwijzing activiteiten
1. Deze paragraaf gaat over het plaatsen van objecten op de openbare weg in beheer bij de gemeente. 
2. Deze paragraaf gaat niet over:
a. het aanbrengen van terrassen, bedoeld in artikel 5.19; en
b. het parkeren van voertuigen, bedoeld in artikel 5.20.

Artikel 5.6 Specifieke zorgplicht
De zorgplicht, bedoeld in artikel 5.3, houdt voor het plaatsen van objecten op de openbare weg [in ieder geval] in dat:
a. voldoende vrije doorgang voor hulpdiensten en op voetpaden overblijft; 
b. de vrije toegang tot brandputten en vluchtroutedeuren is geborgd;
c. objecten voldoende zichtbaar zijn; en
d. objecten stabiel worden geplaatst.

Artikel 5.7 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een object te plaatsen op de weg als dat object: 
a. langer is dan [x] m;
b. breder is dan [x] m; 
c. hoger is dan [x] m, tenzij het gaat om een bouwsteiger; of
d. langer dan [x] dagen/weken op dezelfde locatie wordt geplaatst.
2. Het verbod geldt niet voor activiteiten die worden verricht door of namens de overheid in het kader van haar publieke taken.



5. Voorbeeldregels - object plaatsen
Artikel 5.8 Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning
Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt:
a. een tekening of ingetekende luchtfoto verstrekt met daarop de locatie van het object; 
b. de lengte, breedte en hoogte van het object aangegeven; en
c. de voorgenomen tijdsduur van het plaatsen vermeld. 

Artikel 5.10 Algemene regels plaatsen containers
1. Dit artikel is van toepassing op het plaatsen van een container op de weg voor het inzamelen van afval, anders dan een inzamelmiddel of inzamelvoorziening als bedoeld in artikel 1 
van de [citeertitel afvalstoffenverordening], of voor het opslaan van materialen, waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist als bedoeld in artikel 5.7. 
2. Met het oog op het doelmatig gebruik van de weg wordt de container zo geplaatst dat niet meer dan een parkeervak wordt ingenomen.
3. Met het oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid is de container voorzien van markeringen conform de CROW Richtlijnen voor het markeren van onverlichte obstakels. 
4. Een container is voorzien van de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of de gebruiker. 

Artikel 5.11 Algemene regels plaatsen bouwsteigers
1. Dit artikel is van toepassing op het plaatsen van een bouwsteiger op de weg, waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist als bedoeld in artikel 5.7.
2. Met het oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid wordt de bouwsteiger verankerd aan de gevel, als deze hoger is dan [x] m.
3. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregel, bedoeld in het tweede lid, is toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist. 

Artikel 5.12 Gegevens en bescheiden
Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in de artikelen 5.10 en 5.11 worden aan het bevoegd gezag de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. een tekening of ingetekende luchtfoto met daarop de locatie van het object; 
b. de lengte, breedte en hoogte van het object; en
c. de voorgenomen tijdsduur van het plaatsen. 



5. Voorbeeldregels – object plaatsen

Check
Wilt u het object op een openbare weg van de gemeente plaatsen? nee

Voldoet het object aan de gestelde eisen? nee
Is het object niet langer dan X meter? 

Is het object niet breder dan X meter? 
Is het object niet hoger dan X meter? 

Staat het object niet langer dan X dagen/weken op dezelfde locatie? 
Wat voor object wilt u plaatsen? overig container / steiger

niet van toepassing toestemmingsvrij informatieplicht vergunningsplicht

ja
ja

Indieningsvereisten Vergunning en Informatie 
Wat voor object wilt u plaatsen? meerkeuze

Hoe lang is het object? getal
Hoe breed is het object? getal
Hoe hoog is het object? getal

Hoeveel dagen /weken staat het object op die locatie? getal
Geef een tekening met daarop de locatie van het object bijlage

Werkzaamheid: object plaatsen
Trefwoorden: Steiger, bouwkeet, schaftkeet, container, kraam, tent, hijskraan, bouwmaterialen, bloembak, 
opslagbox, speeltoestel, zwembad, fietsparkeervoorziening,
Buiten scope: terras, parkeren



In welk gebied staat het huis? Regelvrij
Is het dakvlak naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd? ja ja ja nee nee ja nee

Voldoet de dakkapel aan regels mbt maatvoering en plaats? ja nee ja ja nee ja nee
Voldoet de dakkapel aan regels mbt uiterlijke kenmerken? ja nee

TV VP MP VP VP TV VP VP TV TV

BSG20/40Naoorlogs

5. Voorbeeldregels – plaatsen dakkapel


template def

				Boom		Houtopstand		Uitrit		Objecten op de weg		Dakkapel

		Hogere regelgeving		Geen hogere regelgeving over bomen		Rijksregels over houtopstanden het Aanvullingsbesluit natuur, vanaf pagina 50
hoofdstuk 4 van de Verordening Natuur en Landschap

Art 11.113
Art 11.112		https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Utrecht/CVDR73981.html
art 6		https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Utrecht/CVDR73981.html
art 8 en 10		1. dakkapel in het voordakvlak/zijdakvlak (naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd);
De regels voor de eerste categorie zijn opgenomen in de bruidsschat. Het staat gemeenten vrij om de regeling uit de bruidsschat in het omgevingsplan over te nemen, dan wel aan te passen (strenger of soepeler).
2. dakkapel in het achterdakvlak/zijdakvlak (niet naar open openbaar toegankelijk gebied gekeerd). 
Voor de tweede categorie ligt dit anders. De regels voor de dakkapel in het achterdakvlak/zijdakvlak (niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd) zijn opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het is niet toegestaan in het omgevingsplan beperkende voorwaarden ten opzichte van het Bbl op te nemen. Wel is het mogelijk in het omgevingsplan een ruimere regeling op te nemen.

		Toelichting scope				Geen houtopstanden voor verkoop
Alleen op erf en tuin
En binnen de bebouwingscontour houtkap		alleen openbare weg van gemeente 
niet aan weg provincie of rijk		alleen openbare weg van gemeente
geen terrassen en parkeerexcessen

				Boom		Houtopstand		Uitrit		Objecten op de weg		Dakkapel

		Doelen		Artikel 5.27 Oogmerken 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op: 
a. de beeldbepalende waarde van bomen; 
b. de cultuurhistorische waarde van bomen; 
[c. het beschermen van de gezondheid]; en
[d. het beschermen van de biodiversiteit]. 		De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op: 
a. het beschermen van de gezondheid;  
b. het beschermen van de biodiversiteit;  
c. het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden;
[d. de beeldbepalende waarde van bomen]; en 
[e. de cultuurhistorische waarde van bomen].		Artikel 5.4 Oogmerken
1. De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op: 
a. het behoeden van de staat en werking van de openbare weg en het openbaar water voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die weg of dat water;
b. het bevorderen van de verkeersveiligheid;
c. het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte;
d. het beperken van hinder; en
e. het beschermen van het aanzien van de openbare ruimte.
2. De regels over uitritten in paragraaf 5.5.4 zijn ook gesteld met het oog op de bescherming van het openbaar groen.		Artikel 5.4 Oogmerken
1. De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op: 
a. het behoeden van de staat en werking van de openbare weg en het openbaar water voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die weg of dat water;
b. het bevorderen van de verkeersveiligheid;
c. het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte;
d. het beperken van hinder; en
e. het beschermen van het aanzien van de openbare ruimte.
		Artikel 5.3.1.2 Oogmerken
1. De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op: 
a het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit.

		Activiteitnaam		Kappen van een boom		Kappen van een houtopstand		Aanleggen (of veranderen) van een uitrit		Plaatsen object op de weg		Uitbreiden van een hoofdgebouw

		Locatie aan activiteit		hele gemeente		hele gemeente		hele gemeente		hele gemeente		hele gemeente

		locaties binnen toepasbare regels 		beschermde bomen;
overig		aangewezen houtopstanden;
overig		rustige woonwijk;
drukke woonwijk; 		nvt		naoorlogse wijk;
20-40 gordel;
beschermd stadsgezicht;
overig

		Soorten toepasbare regels		Kappen van een boom		Kappen van een houtopstand		Aanleggen (of veranderen) van een uitrit		Plaatsen object op de weg		Uitbreiden van een hoofdgebouw

		check		ja		ja		ja		ja		ja

		iv informatie		nee		nee		nee		ja		nee

		iv melding		ja		ja		ja		ja		ja

		iv vergunning		ja		ja		ja		ja		ja

		maatregelen op maat		nee		nee		ja		ja		nee

				Stamomtrek		Houtopstand		openbare weg		openbare weg		dakkapel

				Achtererf		Vellen		uitrit		object		daknok 

				Openbare ruimte		Knotten						achtervlak

						Kandelaberen						openbare toegankelijk gebied

						Dunnen

						Noodzakelijk dunnen



https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Utrecht/CVDR73981.htmlart%206https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Utrecht/CVDR73981.htmlart%208%20en%2010

kappen 11 okt

																Toelichtingen

		1. (Consolideren) Kappen van een boom

		Wat wilt u gaan doen met de boom? 		kappen						snoeien						Foto en toelichting van kappen en snoeien

		Is de boom zichtbaar vanaf openbaar toegankelijk gebied? 		ja 				nee		-						Openbaar toegankelijk gebied is een gebied waar iedereen mag komen, zoals een straat, stoep of plein.  

		Is de omtrek van de boomstam groter dan X cm? 		ja 		nee		-		-						De omtrek van de boomstam meet u op 130 cm hoogte vanaf de grond. 

		conclusie		vergunningplicht		toestemmingsvrij		toestemmingsvrij		toestemmingsvrij



		Indieningsvereisten

		Wat is de reden dat u de boom wilt gaan kappen? 		keuzelijst + anders nl

		Hoe groot is de omtrek (in cm) van de boomstam? 		getal												Indien het meerdere bomen betreft geef dan voor elke boom het nummer van de boom zoals op de foto aangegeven met de omtrek van de boomstam. Bijv. boom 1:125 cm, boom 2: 140 cm. 

		Geef een foto met daarop een duidelijke aanwijzing welke boom of bomen u wilt gaan kappen  		bijlage												Een duidelijke aanwijzing is een getekend kruisje of pijltje voorzien van een nummer bij de betreffende bomen. 







		2. (Consolideren plus) Kappen van een boom

		Gaat het om een beschermde boom? 		ja								nee				Een beschermde boom is een boom die is aangewezen door de gemeente omdat hij beeldbepalend of monumentaal is of onderdeel uitmaakt van een houtopstand. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen en struiken die is aangewezen door de gemeente omdat het een speciale functie heeft. Bijvoorbeeld om het zicht op een opslagloods te ontnemen. 

		Wat wilt u gaan doen met de boom? 		knotten of kandelaberen				snoeien 		kappen		-				Foto en toelichting van kappen, knotten, kandelaberen en snoeien (overal)

		 Is het de eerste keer dat de boom geknot of gekandelabeerd  gaat worden? 		ja		nee		-		-		-

		conclusie		vergunningplicht		meldplicht		meldplicht		vergunningsplicht		toestemmingsvrij

		Indieningsvereisten vergunningsplicht

		Wat wilt u gaan doen met de beschermde boom of bomen? 		kappen, knotten, kandelaberen												Foto en toelichting van kappen, knotten, kandelaberen 

		Wat is de reden dat u de boom of bomen wilt gaan kappen, knotten of kandelaberen? 		keuzelijst + anders, nl

		(Indien kappen) Gaat u één of meerdere nieuwe bomen planten? 		ja/nee

		Geef een foto met een duidelijke aanwijzing welke boom/bomen het betreft 		bijlage												Een duidelijke aanwijzing is een getekend kruisje of pijltje voorzien van een nummer bij de betreffende bomen. 


		(Indien u gaat herplanten) Geef een tekening van de nieuwe situatie		bijlage												Maak duidelijk op de tekening op welke locatie, welke soort en hoeveel nieuwe bomen u gaat planten.  



		Indieningsvereisten meldingsplicht

		Wat wilt u gaan doen met de beschermde boom/bomen? 		snoeien, knotten, kandelaberen												Foto en toelichting van knotten, kandelaberen en snoeien (overal)

		Wat is de reden dat u de boom/bomen wilt gaan snoeien, knotten of kandelaberen? 		keuzelijst + anders nl

		Geef een foto met een duidelijke aanwijzing welke boom/bomen het betreft 		bijlage												Een duidelijke aanwijzing is een getekend kruisje of pijltje voorzien van een nummer bij de betreffende bomen. 


														Het beheer van de houtopstand ligt primair 

														bij provincie. Hoe luiden die regels? 

														Zitten we geen dubbel werk te doen? 

														Bovendien valt dit buiten de 80% standaard.

														Kan houtopstand geskipt worden? 

												 





Uitrit 14 okt

				Aanleggen uitrit

				Wilt u de uitrit aan openbare weg van de gemeente leggen? 		ja										nee

				Welke locatie betreft het ? 		rustig gebied								druk gebied

				Heeft u straks meer dan 1 uitrit per perceel? 		nee		nee		nee		ja

				Is de uitrit breder dan [x] meter? 		nee		nee		ja

				Is de afstand van de uitrit tot een kruising of bocht op de openbare weg ten minste [x] meter? 		ja		nee

						Meldingsplicht		Verbod		Verbod		Verbod		Vergunningplicht		Niet van toepassing



				Indieningsvereisten Melding

				Welke datum start u met de werkzaamheden? 		datum

				Geef een foto van de bestaande situatie		bijlage

				Geef een tekening van de gewenste situatie		bijlage

				Vanaf welke datum start u met de werkzaamheden		datum

				Aanleggen uitrit

				Wilt u de uitrit aan openbare weg van de gemeente leggen? 		Ja 				Nee

				Betreft het een bepaald werkingsgebied? 		Ja 		Nee

						Vergunningsplicht		Toestemmingsvrij		Niet van toepassing

				Indieningsvereisten Vergunning

				Geef een foto van de bestaande situatie		bijlage

				Geef een tekening van de gewenste situatie		bijlage



				Aanleggen uitrit

				Wilt u de uitrit aan openbare weg van de gemeente leggen? 		Ja 				Nee

				Welke locatie betreft het? 		overig		druk gebied

						meldplicht		vergunningplicht		nvt





				Vragen

				Een melding moet 4 weken vooraf worden ingediend. 

				Moet er gevraagd worden naar de uitvoeringsdatum? 		Ja

				Wat zijn de gevolgen als de 4 weken termijn is overschreden?

				Niet ontvankelijk? 



				Je kunt geen foto van de gewenste situatie geven want die bestaat nog niet. Anders was hij in overtreding. 		Kor



				In zijn algemeenheid en voor het testen van werkingsgebieden is het verstandig alles in 1 gemeente te laten plaatsvinden. 		ja

				5542 Specifieke zorgplicht lijkt nogal op oogmerken en daarmee nogal vaag		toelichting katja

				Kan dat niet smarter? Hoe kan dit gehandhaafd worden? 		andere keer katja

				a hoe kan een burger dit beoordelen? 

				b -niet onnodig- is subjectief, kan dat weg en dan algemene regel? 

				c hier staat onevenredig even verder onaanvaardbaar, ook lastig bij zorgplicht

				5544 dezelfde punten als 5542 maar dan in beoordelingsregel, dat past beter. 		andere x

				a Kun je een vb geven? 

				b. waarom hier geen algemene regel van maken?

				d andere uitit EN groen? Groen staat al bij C ik zou die zin weglaten. 

				Perceel staat al in algemene regels dus is niet meer in beoordeling nodig		nieuw 





Objecten 14 okt

				Objecten plaatsen op de weg

				Wilt u een object plaatsen op een openbare weg van de gemeente? 		ja				nee

				Gaat het om het aanbrengen van een terras of plaatsen van een voertuig? 		nee		ja

						toestemmingsvrij		niet van toepassing		niet van toepassing

				Objecten plaatsen op de weg

				Wilt u een object plaatsen op een openbare weg van de gemeente? 		ja								nee

				Gaat het om het aanbrengen van een terras of plaatsen van een voertuig? 		nee						ja

				Voldoet het object aan de volgende afmetingen? 		Ja				Nee

				Het object is niet langer X meter 

				Het object is niet breder dan X meter 

				Het object is niet hoger dan X meter 

				Het object staat niet langer dan X dagen op dezelfde locatie		Ja		Nee

						toestemmingsvrij		Vergunningsplicht		Vergunningsplicht		niet van toepassing		niet van toepassing

				Maatregelen		5522



				Indieningsvereisten objecten

				Er staat bij niet hoger dan 2,60 cm tenzij een bouwsteiger. 

				Bouwsteiger voldoet ook niet aan 6 of 2,50 m, dus die opm moet weg		Opm weghalen



				5.10 zijn geen algemene regels maar spec zorgplicht voor een container

				idem voor 5.11

				Ik zou ook geen verwijzing naar 5.10 maken. 



				5528 gaat het om een meldplicht of informatieplicht? 

				Waarom staat dat nergens ? 		Er staat gegevens en bescheiden, dat zou informatieplicht zijn

				Hoe passen containers en steigers hierin? 		Niet

				Moeten die de vraag over afmetingen beantwoorden of moet er eerst 

				gevraagd worden of het om een steiger danwel container gaat ?		JA

				Een steiger is nl altijd hoger dan 2,60 meter en een container moet in een parkeervak passen 

				en is dus nooit langer dan 4 m? 		klopt

				Gelden er wel afmetingen voor een steiger? 		nee nu niet

				Past een container altijd in een parkeervak?



				Wilt u het object op een openbare weg van de gemeente plaatsen? 		Nee		ja

				Wat voor object wilt u plaatsen ?				terras of voertuig		container		bouwsteiger		overig object

				Voldoet het object aan de volgende afmetingen? 										Ja				Nee

				Het object is niet langer X meter 

				Het object is niet breder dan X meter 

				Het object is niet hoger dan X meter 

				Het object staat niet langer dan X dagen op dezelfde locatie										Ja		Nee

						niet van toepassing		niet van toepassing		informatieplicht		informatieplicht		toestemmingsvrij		Vergunningsplicht		Vergunningsplicht

				Check

				Wilt u het object op een openbare weg van de gemeente plaatsen? 		nee		ja

				Voldoet het object aan de volgende afmetingen? 				ja				nee

				Is het object langer X meter? 

				Is het object breder dan X meter? 

				Is het object hoger dan X meter? 

				Staat het object langer dan X dagen/weken op dezelfde locatie? 

				Wat voor object wilt u plaatsen? 				overig		container / steiger

						niet van toepassing		toestemmingsvrij		informatieplicht		vergunningsplicht

				Informatie 

				Wat voor object wilt u plaatsen? 		container of steiger

				Hoe lang is het object? 		getal

				Hoe breed is het object? 		getal

				Hoe hoog is het object? 		getal

				Hoeveel dagen /weken staat het object op die locatie? 		getal

				Geef een tekening met daarop de locatie van het object 		bijlage





Dakkapel 25 okt

		1		Regelvrij														Afspraken: 

		2a		Na oorlogs										nee		1		Marleen kijkt of de opmerking over 4 weken vooraf handeling melden in algemene set staat.

				Is het dakvlak naar OTG gekeerd? 		Ja				Nee				ja		2		gemeente met 1 activiteit "Bouwen dakkapel" met 1 TR bestand en daarbinnen 4 locaties. 

				Voldoet de dakkapel aan regels mbt uiterlijke kenmerken? 		Ja		Nee						?		3		Hanneke kijkt of Indieningsvereisten eenvoudig kunnen

						TV		Verbod		TV				ja		4		Marleen gaat Wim informeren over DSO dag.

														?		5		Kor extra regel toevoegen dat de regels van BBL mbt achter dakvlak van toepassing zijn.

		2b		20/40 wijk met meldplicht										?		6		20/40 met meldplich, naoorlogs een verbod

				Is het dakvlak naar OTG gekeerd? 		Ja				Nee				nee		7		Openbare weg met toelichting dat het straat en stoep betreft

				Voldoet de dakkapel aan regels mbt uiterlijke kenmerken? 		Ja		Nee								apart 		Specifieke zorgplicht lijken op oogmerken, maar dan voor handhavers

						MP		VP		TV								Gegeven en bescheiden staat gelijk aan informatieplicht

																		Feedback notitie

																		Gebruiksvriendelijkheid staat op 1 

																		Als in wet staat dan die gebruiken

		3		Beschermd stadsgezicht														Als in jurispredentie dan per geval bekijken.

				Is het dakvlak naar OTG gekeerd? 		Ja		Nee										Liefst JR en TR gelijk

						VP		TV																				maatvoering plaats

																										a.       voorzien van een plat dak; 

				 																						b.       gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan [x,x] m;

																										c.       onderzijde meer dan [x,x] m boven de dakvoet;

				In welk gebied staat het huis? 		Naoorlogs				20/40										BSG				Regelvrij				d.       bovenzijde meer dan [x,x] m onder de daknok;

				Is het dakvlak naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd? 						ja		ja		ja		nee		nee		ja		nee						e.       zijkanten meer dan [x,x] m van de zijkanten van het dakvlak;

				Voldoet de dakkapel aan regels mbt maatvoering en plaats? 		ja		nee		ja		ja		nee		ja		nee										f.        voorvlak dakkapel gevuld met doorzichtig glas; en

				Voldoet de dakkapel aan regels mbt uiterlijke kenmerken? 						ja		nee																g.       materiaalgebruik, kleur en detaillering afgestemd op het uiterlijk van het hoofdgebouw. 

						TV		VP		MP		VP		VP		TV		VP		VP		TV		TV						welstand

		x		2 of 3 aparte activiteiten en idem zoveel TR bestanden?  

				of 1 combi in 1 activiteit en 1 TR bestand

				Advies combi want dan heb je 1 activiteit bouwen dakkapel

				En niet bouwen dakkapel-regelvrij, bouwen dakkapel BSG, bouwen dakkapel naoorlogs gebied.

				Je weet ook als burger misschien niet waar je zit.

				Voordeel is dat je hiermee altijd antwoord geeft op een vraag ongeacht zijn locatie.



		x		Uitbreiden van een hoofdgebouw is de activiteit, dakkapel is een variant hiervan er komen nog meer soorten bij







		x		Bij melding moet ook de datum opgegeven worden. Even controleren of dat al in de algemene set set. 







		x		Ik vond het heel lastig dat je begon met een melding en ook de zinsconstructie bracht mij in verwarring. 

				Ik verwacht een melding als laatste paragraaf. 



				Het is verboden een dakkapel te bouwen in een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd dakvlak, zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden. 

				Het is een erg lange zin en ik plaats soms onbewust extra komma's waardoor de zin niet meer klopt. Ik kan me voorstellen dat meer mensen dit doen. 

				Ik lees hier even makkelijk: 

				Het is verboden een dakkapel te bouwen. 

				Het is verboden een dakkapel te bouwen, maar als je het meldt dan mag het wel

				Een dakkapel naar OTG moet je altijd melden, ook als je een vergunning moet aanvragen. 

				Uiteindelijk kwam ik door de rest te lezen op een andere conclusie. 

				In deze uitgebreide zin lijken alle toepasbare regels te zitten, naar net anders als je ze bij elkaar zet. 





matching

						Check		Maatregelen		Aanvraag

				Geen regels		Wel regels (algemeen)								Individuele regels

						Toestemmingsvrij		Specifieke zorgplicht										Maatwerkvoorschrift

						Informatieplicht		Specifieke zorgplicht		Indieningsvereisten Informatie								Maatwerkvoorschrift

						Meldplicht 		Specifieke zorgplicht		Indieningsvereisten Melding								Maatwerkvoorschrift

						Vergunningplicht		Specifieke zorgplicht		Indieningsvereisten Vergunning				Beoordelingsregels		Vergunning		Vergunningvoorschrift

						Verbod										Geen vergunning

						Check		Aanvraag		Maatregelen

						Toestemmingsvrij				Specifieke zorgplicht

						Informatieplicht		Indieningsvereisten Informatie		Specifieke zorgplicht

						Meldplicht 		Indieningsvereisten Melding		Specifieke zorgplicht

						Vergunningplicht		Indieningsvereisten Vergunning		Specifieke zorgplicht

						Verbod





template

				Kappen		Uitrit		Objecten		Dakkapel

		Hogere regelgeving		Rijksregels over houtopstanden het Aanvullingsbesluit natuur, vanaf pagina 50
hoofdstuk 4 van de Verordening Natuur en Landschap

Art 11.113
Art 11.112		https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Utrecht/CVDR73981.html
art 6		https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Utrecht/CVDR73981.html
art 8 en 10		1. dakkapel in het voordakvlak/zijdakvlak (naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd);
De regels voor de eerste categorie zijn opgenomen in de bruidsschat. Het staat gemeenten vrij om de regeling uit de bruidsschat in het omgevingsplan over te nemen, dan wel aan te passen (strenger of soepeler).
2. dakkapel in het achterdakvlak/zijdakvlak (niet naar open openbaar toegankelijk gebied gekeerd). 
Voor de tweede categorie ligt dit anders. De regels voor de dakkapel in het achterdakvlak/zijdakvlak (niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd) zijn opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het is niet toegestaan in het omgevingsplan beperkende voorwaarden ten opzichte van het Bbl op te nemen. Wel is het mogelijk in het omgevingsplan een ruimere regeling op te nemen.

		Aanwijzing activiteit		geen bomen voor verkoop
houtopstand alleen op erf en tuin? 

		Aanwijzings fysieke leefomgeving		bebouwingscontour houtkap

		Activiteitnaam		Kappen van een boom
Kappen van een houtopstand		Aanleggen (of veranderen) van een uitrit		Plaatsen object op de weg		Uitbreiden van een hoofdgebouw

		Toelichting scope		Geen houtopstanden buiten 
bebouwingscontour		alleen openbare weg van gemeente 
niet aan weg provincie of rijk		alleen openbare weg van gemeente
geen terrassen en parkeerexcesse

		Locatie aan activiteit		hele gemeente
en bebouwingscontour houtkap		hele gemeente		hele gemeente		hele gemeente

		Doelen??

		Soorten toepasbare regels

		check		ja 1, 3		ja 2, 3, 5		ja 2, 4, 5		ja 2, 4

		locatie binnen tr bestand? 		beschermde bomen;
aangewezen houtopstanden;
overig		rustige woonwijk;
drukke woonwijk; 		nvt		naoorlogse wijk;
20-40 gordel;
beschermd stadsgezicht;
overig

		iv informatie		nvt		nvt		ja 6		nvt

		iv melding		ja 4		ja 4		ja		ja 1

		iv vergunning		ja 2		ja 6		ja 3		ja 3, 5

		maatregelen op maat		nvt		ja 1		ja 1, 4, 5		nee

		Lastige woorden		Houtopstand		openbare weg				dakkapel

				Vellen		uitrit				daknok 

				Knotten		aansluiten bij al bekende.				etc

				Kandelaberen						achtervlak

				Dunnen						openbare weg

				Noodzakelijk dunnen

				Stamomtrek



https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Utrecht/CVDR73981.htmlart%206https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Utrecht/CVDR73981.htmlart%208%20en%2010

kopjes

		Kappen						Duiding		Vragen

		Afdeling		5.7		Activiteiten mbt flora en fauna				Een tak onder omgevingsplanactiviteit? 

		Begrip				Kappen = snoeien, knotten, kandelaberen, kappen van een boom. Vellen is hetzelfde maar dan voor een houtopstand. 

		Paragraaf		5.7.1		Kappen van bomen				We gingen uit van verschillende gemeenten, ik zou hier liever 2 gebieden in 1 gemeente van maken. Dan kan ik in 1 gemeenten beide voorbeelden laten zien. En de gemeenten redeneren ook steeds uit 1 gemeente. Is dat mogelijk? Moet er iets veranderen? 

		Artikel 		5.26		Aanwijzing activiteiten		niet over boom of houtopstand zoals in 5.31		Dit gaat over scope, je hebt een geografische scope en scope tav handeling en scope tav onderwerp. Misschien kun je dat expliciet maken. 

		Artikel 		5.27		Oogmerken		met oog op doelen beeldbepalend, cultuurhistorisch, beschermen gezondheid, en biodiversiteit

		Artikel 		5.28		Aanwijzing vergunningplichtige gevallen		het is verboden zonder vergunning…dat geldt niet voor: a, b

		Artikel 		5.29		Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning		Indieningsvereisten vergunning		Waarom heet dit bijzondere? We zitten onder vergunning voor act kappen van een boom. Daarbinnen heb je verder geen algemene IV. Waarom heet dit aanvraagvereisten ipv indieningsvereisten? 

		Artikel 		5.30		Beoordelingsregels omgevingsvergunning		voorbeelden prima

		Paragraaf		5.7.2		Kappen van beschermde bomen en houtopstanden				Om het vb te duiden heeft het deze naam gekregen. Maar als dit de enige act wordt dan moet het kappen van bomen heten, want het zegt ook wat over de rest van het grondgebied. Je moet steeds het hele werkingsgebied voor ogen houden. 

		Artikel 		5.3.1		Aanwijzing activiteiten		niet over een geografisch gebied met beschermde bomen, niet over dunnen van houtopstand

		Artikel 		5.3.2		Oogmerken		5.27 + beschermen landschappelijke of stedenbouwkundige waarden		hangt deze extra waarde samen met de houtopstand? Geldt dit ook voor de boom? 

		Artikel 		5.33		Aanwijzing vergunningplichtige gevallen		verbod…geldt niet voor 

		Artikel 		5.34		Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning		Indieningsvereisten vergunning

				5.35		Beoordelingsregels omgevingsvergunning

				5.36		Melding		Indieningsvereisten melding		Ik mis een artikel over meldingsplichtige gevallen. Voorvergunning heb je aanwijzing vergunning en aanvraagvereisten in 2 aparte art. Melding staat als laatste in 1 art. 

				5.37		Maatwerkvoorschriften				Maatwerkvoorschrift is er nog niet. 

		Dakkapel				Regels BBL erbij gepakt. Door de criteria te beteren maar zodanig dat het weer afwijkt van BBL hebben we het per ongeluk strenger gemaakt. 

		Afdeling 		5.3		Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, sloopactiviteiten

		Variant 2		5.3.1		Niet technische bouwactiviteiten		Kan dit gewoon bij de aanwijzing gezet worden? 

				5.3.1.1		Aanwijzing activiteiten		Dus niet technische want die staan in het BBL

				5.3.1.2		Oogmerken		Is dit het enige te bedenken doel? Misschien ook stedenbouwkundige waarden? En het gebruik van bouwwerken waar wordt dat geraakt? 

				5.3.1.3		Maatwerkvoorschriften

				5.3.1.4		Melding starten bouwactiviteit dakkapel		Criteria melden niet volledig

				5.3.1.5		Inhoudelijke regels bouwen dakkapel		Het is toegestaan als…

				5.3.1.6		Omgevingsvergunningplichtige activiteiten		Het is verboden om…

				5.3.1.7		Aanwijzing vergunningsvrije gevallen		Het verbod geldt niet voor

				5.3.1.5		Bijzondere indieningsvereisten vergunning

				5.3.1.6		Beoordelingsregels dakkapel

		Afdeling		5.5		Activiteiten op of bij wegen of bij wateren in beheer bij de gemeente

		Paragraaf 		5.5.1		Algemeen		Nergens staat een algemene paragraaf

		Artikel		5.4		Oogmerken

		Paragraaf 		5.5.2		Objecten plaatsen op de weg

		Artikel 		5.5		Aanwijzing activiteiten		Scope objecten

		Artikel 		5.6		Specifieke zorgplicht		Als je de activiteit gaat uitvoeren iig altijd rekening houden met

		Artikel		5.7		Maatwerkvoorschriften

		Versie plus		5.6		Specifieke zorgplicht

				5.7		Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

				5.8		Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning

				5.9		Beoordelingsregel omgevingsvergunning

				5.10 		Algemene regels plaatsen container

				5.11 		Algemene regels plaatsen bouwsteiger

				5.12		Gegevens en bescheiden

				5.13 		Maatwerkvoorschriften

		Uitrit

		Paragraaf		5.5.3		Veranderen van de weg

		Paragraaf		5.5.4		Uitrit aanleggen

		Artikel 		5.14		Aanwijzing activiteit

				5.15		Specifieke zorgplicht

				5.16		Algemene regels uitrit

				5.17		Melding

				5.18		Maatwerkvoorschriften



		Versie plus		5.15		Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

				5.16		Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning

				5.17		Beoordelingsregel omgevingsvergunning







Agenda 

1. Bestemmingsplan vs omgevingsplan
2. Tijdelijk omgevingsplan
3. Casco
4. Ontwerpvragen
5. Waarom toepasbare regels?
6. Hoe werkt het omgevingsloket? 
7. Hoe krijg je toepasbare regels op het omgevingsloket?
8. Waar bestaan toepasbare regels uit? 
9. Voorbeeldregels 
10. Lessons learned



Ruimtelijk: 
activiteit 

is op locatie x
toegestaan 
of verboden

Fysieke
leefomgeving: 
Is op locatie x 

toegestaan onder 
voorwaarden of 

op locatie x 
verboden

Milieu: 
activiteit is 

onder 
voorwaarden 
toegestaan of 

verboden

èn

6. Lessons learned



6. Lessons learned

• Eenvoudige regels zowel juridisch als toepasbaar
• Schrappen complexe begrippen juridische regels
• Indien noodzakelijk rechtsbescherming/rechtszekerheid aansluiten bij 

reeds gedefinieerde begrippen
• In toepasbare regels eenvoudige begrippen en
• Begrijpelijkheid voorop  kan afwijken van wettelijk termen



Resultaat controleren 

Juridische regels 
uitwerken

Kaders, doelen en 
gebieden bepalen

Toepasbare regels 
uitwerken

6. Lessons learned

Resultaat 
controleren

Juridische regels
uitwerken

Kaders, doelen en 
gebieden bepalen

Toepasbare regels 
uitwerken



6. Lessons learned

Kaders, doelen en gebieden: 
• Dienstverlener
• Analist toepasbare regels
• Jurist/planmaker
• Beleidsmaker
• Vergunningverlener
• Handhaver
• Gemeenteraad 

In plaats van een productiestraat een dialoog met alle spelers



Bedankt voor de aandacht!

Vragen? 

Toepasbare regels voor gevorderden – SLAG sessies oktober 2019



• handreiking toepasbare regels VNG:
• https://vng.nl/sites/default/files/20190904_handreiking_toepasba

re_regels_v0.90.pdf

• bruidsschat (gemeenten):
• https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-

stelsel-omgevingswet/nieuws/lijst-topactiviteiten-omgevingswet-
vastgesteld

• training (gemeenten):
• https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-

stelsel-omgevingswet/ondersteuning-voor-toepasbare-regels

• schrijfwijzer DSO:
• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-

stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/schrijfwijzer/

Handige linkjes
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https://vng.nl/sites/default/files/20190904_handreiking_toepasbare_regels_v0.90.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/nieuws/lijst-topactiviteiten-omgevingswet-vastgesteld
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/ondersteuning-voor-toepasbare-regels
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/schrijfwijzer/
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